
  
 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ   

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem 

sprzętu do projekcji cyfrowej w standardzie DCI wraz ze szkoleniem min. 5 pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we 

Wrocławiu w ramach realizacji zadania dofinansowanego ze środków Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin Priorytet: Pr.II Cyfryzacja 

kin”, spełniającego wymagania techniczne, o których mowa poniżej. 

2. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali 

kinowej WARSZAWA  

1) ilość miejsc: 244 +5 osoby niepełnosprawne  

2) powierzchnia sali 365 m2  

3) szerokość ekranu 1600 cm,  

4) wysokość ekranu 615 cm,  

5) powierzchnia kabiny projekcyjnej: 28,1  m2,  

6) długość sali – 1854 cm,  

7) szerokość sali – 1985cm,  

8) odległość  projekcyjna (od okienka projekcyjnego do ekranu) – 18,5 m,  

9) ilość rzędów – 13,   

10) ekran srebrno-biały o wym. 1600/615  

11) system dźwięku: Dolby Surround  

3. Zamawiający wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, 

nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego sprzętu, wolnego od wad fizycznych  i 

prawnych oraz posiadającego odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne 

równoważne dokumenty dopuszczające do użytku.   

4. Dostarczony sprzęt musi być kompletny i gotowy do uruchomienia i użytkowania bez 

żadnych dodatkowych nakładów.  

5. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest budynek Kina DCF (ul. 

Piłsudskiego 64a 50-020 Wrocław, sala Warszawa).   

6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej miejsca realizacji 

przedmiotu zamówienia w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne  do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.   

  

Pozycja  Ilość  Przedmiot dostawy   
1  2  3  

1  1  Kinowy projektor cyfrowy laserowy w standardzie DCI (4K) 

2  1  Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI  

3  1  

Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych  

źródeł  

(Zamawiający dopuszcza procesor wizyjny wbudowany w serwer)  

4  1  

Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający 

projekcje w standardzie DCI  w formacie SCOPE i FLAT w sali 

Warszawa 



5  1  Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora  

6  1  
Źródło światła  o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 

3D,  dla Sali Warszawa  przeznaczonej do cyfryzacji   

7  1  Układ do projekcji 3D  

8  250 szt.  Okulary do systemu 3D  

9  1  Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy  

10  1  Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów  

 


